EG PRESTATIEVERKLARING
EC DECLARATION OF PERFORMANCE

European Regulation Contruction Products 305/2011/EU
Nr. 13.30.40.38.48CPR2013.07.01
1. Unieke identificatie:
Slibvangputten:
Olieafscheiders,
Olieafscheiders,

2. Beoogd gebruik:

Ronde olieafscheiders klasse I of II en slibvangputten beton voor aardinbouw,
productserie EUROMAL, met volgende typenummers:
230.1321.0040 -31.0090 -41.0140 -42.0170 -51.0250 -52.301 -52.302 -53.320
-61.0400 -62.0500 -63.550 -64.0630 -71.0800 -72.1001 -73.1100 -73.1101
separaat klasse I: 230.40_ _ ._ _ _ _ / separaat klasse II: 230.30_ _ ._ _ _ _
31.0015 -31.0030 -31.0060 -41.0080 -41.0100 -51.0150 -61.0200 -61.0250
-61.0300 -71.0400 -71.0500
integraal klasse I: 230.48_ _._ _ _ _ / integraal klasse II: 230.38_ _ ._ _ _ _
31.0011 -41.0012 -32.0013 -42.0014 -51.0015 -64.0016
31.0031 -41.0032 -32.0033 -42.0034 -51.0035 -64.0036
31.0061 -41.0062 -32.0063 -42.0064 -51.0065 -64.0066
41.0081 -42.0082 -51.0083 -52.0084 -53.0085 -64.0086
42.0101 -51.0102 -52.0103 -53.0104 -64.0105
52.0151 -53.0152 -62.0153 -63.0154 -64.0155 -61.0201 -63.0202 -64.0203
62.0251 -64.0252 -72.0253 -63.0301 -72.0302 -73.0303
72.0401 -73.0402 -72.0501 -73.0502
Afscheiders voor het uit afvalwater afscheiden van lichte vloeistoffen (bijv. olie en
benzine) en bezinkbare delen van minerale oorsprong door middel van gravitatie en
coalescentie.

3. Naam en contactadres fabrikant:

Aquafix Milieu BV
Genieweg 20
3641 RH Mijdrecht Nederland
www.aquafix.nl

4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4
5. Volgens geharmoniseerde norm:

NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 Afscheiders en slibvangputten voor lichte
vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en
beproeving, merken en kwaliteitsconstrole

6. Geacrediteerde laboratoria:

LGA Qualitest GmbH, rapport duurzaamheid
LGA TÜV Rheinland, rapport effectiviteit

7. Verklaarde prestatie:
Essentiële kenmerken
Brandklasse
Waterdichtheid
Effectiviteit
Sterkte en stabiliteit
Duurzaamheid

Prestaties
A1
voldoet
voldoet
D 400 kN
voldoet

Europees beoordelingsdocument
NEN-EN 858-1 art. 6.2.8, Annex E tabel E1
NEN-EN 858-1 art. 6.3.2
NEN-EN 858-1 art. 4, 6.3.1, 6.3.3 t/m 6.3.8, 6.5
NEN-EN 858-1 art. 6.4
NEN-EN 858-1 art. 6.2

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Mijdrecht, 1 juli 2013.		

Dhr. M.A. Pieke
Algemeen directeur
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